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za podpory 

České lékařské komory, Sdružení praktických dětských lékařů pro děti a dorost a Odborné 

společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP 

pod záštitou 

PhDr. Ladislava Langra, starosty města Poděbrady  

a JUDr. Josefa Rambouska, generálního ředitele Lázní Poděbrady a.s. 

si Vás dovolují pozvat na 

KONFERENCI KAZUISTIK A METODIKY AMBULANTNÍ PRÁCE 

PRAKTICKÁ DĚTSKÁ OBEZITOLOGIE 

Odborné zajištění: MUDr. Zlatko Marinov, vedoucí lékař Dětského obezitologického centra  2. LF UK a FN 

Motol Praha 

MUDr. Blanka Kosová, vedoucí lékařka Léčebny Dr. L. Filipa Poděbrady 

12.-13. října 2012 v PODĚBRADECH                                 
Místo konání: Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, T. G. Masaryka 433/II, Poděbrady 

 

Generální sponzor konference 

Program: V současné době jsme plně zasaženi pandemií rozvoje běžné alimentární obezity. Spojení infekční 

terminologie s komunitním onemocněním není náhodné. Rychlost nárůstu výskytu a především morbidita a 

mortalita, které vysoce převyšují v tomto století jakékoliv infekční onemocnění, hovoří za vše.  

Konference Praktická dětská obezitologie si klade za cíl nejen ukázat na konkrétních kazuistikách, že lze řešit 

dětskou obezitu, ale především nabídnout metodiku, kterou lze použít i v omezených podmínkách ambulantní 

péče.  

Pátek 12.10.2012 kazuistický seminář : 
Blok  1. patognomická obezita a endokrinologie tukové tkáně 

          2. obezita u kojenců a v raném předškolním věku 

          3. psychopatologie u obezit  

          4. lázeňská péče 

Sobota  13.10.2012 seminář metodiky ambulantní práce: 

Blok  1. možnosti ambulantní péče nadváhy a obezity  

          2. výtěžnost komerčních programů pro ambulantní praxi 

 

Součástí konference je účast vystavujících firem včetně prezentace v programu. 

 Mediálním partnerem konference je VOX Pediatrie, časopis praktických dětských lékařů pro děti a dorost. 

Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 ČLK a bude o 

ohodnocena 12 kredity. Konference bude evidována v Centrálním registru akcí ČLK, ČAS a UNIFY.  

Zájemci o účast a ubytování se mohou  přihlásit on-line na: www.detska-lecebna.cz, nebo písemně na výše 

uvedené adrese Léčebny Dr.L.Filipa. Uzávěrka přihlášek bez  ubytování je do 30.9. , uzávěrka přihlášek 

s ubytováním je 10.9.2012. 
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